
Arrangementerne er et samarbejde mellem 
foreningerne, klubberne og Børne- & Kultur-
forvaltningen.

SOMMERFERIEBOGEN 
2022 RØDOVRE KOMMUNE

ENDAGSTURE:  
• BONBONLANDS TUR
• FISKE TUR MED MS ØBY
• GO MONKEY  
• CAMP ADVENTURE

ØVRIGE TILBUD:
• DANS/STREET  
• E - SPORT
• HESTESJOV
• KNALLERTCROSS
• KREATIVT VÆRKSTED
• OPTIMISTJOLLE SEJLADS
• PANNA FODBOLD
• PARKOUR
• SKATE- OG  
 RULLESKØJTERAMPE
• LAV DIN EGEN FASTFOOD
• BAGE KAGE BALLADE
• SOMMERBOGEN 2022
• STORE CYKELDAG
• CYKELUDFORDRINGS 
 BANEN

• LIVEROLLESPIL FOR  
 BEGYNDERE -WORKSHOPS 
• FERIEFJER 
• SOMMERCAMP!! 
 Upcycling Klubben  
 Freestyle hip hop dans
 Teater

• TENNISSKOLE
• FLOORBALL
• SOMMER TENNIS CAMP  
 - For dig med særlige behov

• VANDSJOV 
• WINDSURFING
• SOMMERCAMP I  
 KIDSVOLLEY   
• GYMCAMPS 2022
• MINCRAFT CAMP
• SKATTEJAGT I RØDOVRE 
• KREATIVT VÆRKSTED  
 – GENBRUG AF TØJ
• SANKT HANS

Mandag d. 30. maj 2022 - Kl.18:00 
åbnes der for tilmeldinger på:  
www.rk.dk/milestedets-ungdomshus
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FORÆLDRE-INFORMATION: 
Inden du køber billet til dit barn/børn til en af  vores 
busture, så læs dette: 
Vi sørger for, at dit barn kommer med bussen både 
ud og hjem. Vi er der, hvis der skal trøstes. Vi er der 
med førstehjælps-kassen 
(Hvis dette bliver nødvendigt). Men vi kan ikke følge 
dit barn rundt i BonBon-Land m.m.  
 
Det er meget vigtigt, at de skitserede  
aldersgrænser for turene overholdes meget nøje, i 
det turene er tilrettelagt efter de forskellige  
alderstrin. Husk at medbringe madpakke og drikke-
varer på endagsturene. På alle ture vil der  
deltage voksent personale i fornødent omfang. 
 
VI STILLER FØLGENDE KRAV: 
• Dit barn skal have ur på og kunne klokken. 
• Dit barn skal kunne modtage en besked og  
 følge den. 
• Dit barn skal være selvstændig nok til at færdes   
alene uden følge af  voksne i BonBon-Land m.m. 
 
MEDICIN: 
Såfremt dit barn ikke kan tåle medicin, eller der er 
andre forhold, som du mener, lederne af  turene bør 
vide i nødstilfælde? Bedes du venligst oplyse dette 
ved køb af  billetterne eller give  
barnet en seddel med til lederne af  turen. 
 
O.B.S. 
Husk at tiden skal overholdes nøje ved afgang fra 
Rødovre og afgang fra alle aktiviteter.  
Deltagelse er på eget ansvar.  
 
FORSIKRINGS REGLER 
Aktiviteterne dækkes ikke af  en kollektiv  
kommunal ulykkesforsikring. Hvis der sker en 
ulykke, hvor den unge kommer til skade, er det 
den unges egen ulykkesforsikring, der skal dække 
skaden.Det er familiens eget ansvar, at dette er i 
orden.
 
HVORDAN KOMMER JEG MED?  
Scan QR koden her på siden eller klik ind på   
https://www.rk.dk/milestedets-ungdomshus/ 
I menuen finder du “Sommerferiebogen” herfra 
finder du aktiviterne og kan klikke på den  
aktivitet du vil gå til og tilmelde dig. Betalings  
aktiviteterne har denne knap, 

som tager dig til vores online tilmeldingsmodul hvor 
du kan indtaste deltager oplysninger og få  
yderligere information om aktiviteter, samt betale 
med betalingskort og tilmelde til ønskede aktivitet.

ANSVARSFRASKRIVELSE
For at kunne deltage i følgende aktiviteter:
Go Monkey, skal deltager have en underskrevet  
ansvarsfraskrivelse med og fremvise den før  
aktiviteten påbegyndes.

UDENDØRS AKTIVITETER 
Vær opmærksom på at udendørs aktiviteter:  
Vandsjov, Windsurfing, og Optimist jollesejllads kun 
kan tilmeldes telefonisk og aktiviteterne er  
afhængige af  vind og vejr forhold.

ANTAL BILLETTER PR. GANG/DAG/TUR:
Du kan her i kataloget se under hver aktivitet,  
hvor mange pladser der er på turene og holdene.  

Billetter bliver solgt efter først til mølleprincippet!

NB! Har du brug for yderligere oplysninger, kan du 
altid ringe til Fritids- og Idrætskonsulent:  
Mugge Harck Lauridsen på:  
Tlf. 36 37 84 20 / 20 29 49 96
alle hverdage mellem kl. 09:00 - 16:00  
eller til Fritidssekretariatet:  
Dorthe Larsen Tlf. 36 37 76 34

CORONAVIRUS:
Alle aktiviteter afholdes i overenstemmelse med de 
af  regeringen pålagte anvisninger. 

GOD FORNØJELSE MED SOMMERBOGEN 2022!

Scan Qr koden  
-så er du på vej
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ENDAGS OG FLERDAGSTURE
BONBONLAND
Fantastisk! En hel dag i Bonbonland. Sammen med 
jer laver vi nogle grupper, så I kan gå rundt og prøve 
de sjove forlystelser. Hvis I har lyst, kan I komme til 
basen, hvor der vil være fællesspisning til frokost. 
Du kan også prøve Pelle Piratsprøjt, hvor du kan 
vælge den rutsjebane du synes der passer præcist 
til dig, men det kræver at du har badetøj med. 

DU SKAL: Huske fornuftigt tøj og fodtøj 
(se www.dmi.dk) Kunne gå selv (i gruppe) på områ-
det og selv passe afkrydsningstider og mødetid, når 
vi skal hjem. Husk madpakke, drikkevarer eller evt. 
penge til at købe frokost for. Overholde de regler 
der er i parken, og overholde det angivne tidspunkt 
hvor vi skal mødes. 

OBS: Du skal være mellem 10 og 14 år for at kunne 
tilmelde dig denne tur. Huske badetøj og 
håndklæde, hvis du skal prøve Pelle Piratsprøjt

Dato: Mandag d. 4. juli - 2022

Mødetidspunkt og sted: Afgang: Kl. 08:30  
fra Rødovre Rådhus v/Gunnekær. 
Hjemkomst: kl. ca. 16:30
Rødovre Rådhus v/Gunnekær.
Arrangør: Milestedets Ungdomshus. 
v/Mugge Harck Lauridsen. 
25 pladser Pris: 50  kr. 
Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommerferieaktiviteter

GO MONKEY – TRÆKLATRING I GLADSAXE
Så skal der klatres! Hos ”Go Monkey” i Gladsaxe. 
Prøv en aktiv og udfordrende aktivitet, hvor du 
bruger hele kroppen. Ved ankomst, får du sikker-
hedsudstyr på. Når du på øvebanen har vist in-
struktøren, at du kan bruge udstyret rigtigt, sender 
instruktøren dig trygt afsted op i trætoppene. Husk 
mad og drikkevarer samt tøj der passer til vejret.

DU SKAL: Medbringe ansvarsfraskrivelsen og af-
levere den ved påstigning i bussen, ellers kan man 
ikke komme med.

OBS: Hvis dit barn bliver tilmeldt denne tur, skal I 
udfylde ansvarsfraskrivelse som findes på dette 
link. gomonkey.dk/ansvarsfraskrivelse/ 
Du skal være mellem 10 og 14 år for at kunne  
deltage i denne aktivitet.

Dato: Tirsdag d. 2. august - 2022

Mødetidspunkt og sted: Afgang: kl. 09:30 Milestedet 
Ungdomshus (Skolegården) Nørrekær 8
Hjemkomst: ca. kl. 14:00 Milestedets Ungdomshus 
(Skolegården) Nørrekær 8
Arrangør: Milestedets Ungdomshus  
v/Mugge Harck Lauridsen.
14 pladser Pris: 50 kr. 
Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommerferieaktiviteter

FISKETUR MED M/S ØBY
Har du lyst til at fiske fra en fiskekutter, kan du 
tilmelde dig denne tur. Vi kører i bus til Kalkbræn-
derihavnen, vi mødes med skipperen på båden  
M/S Øby. Har du ikke fiskeudstyr, kan du låne.  
Vi har begrænset udstyr, så du skal klikke på listen 
”Vil låne fiskeudstyr,” hvis du vil låne fiskestang, 
når du tilmelder dig. Det er vigtigt at det fiskeudstyr 
du har, kan bruges til havfiskeri. Dvs. du har en hav-
fiskestang med pirke/blink på min. 200 g. Anbefalet 
fiskeudstyr: Fiskestang med hjul ”Havfiskestang” 
Blink (200 g - 250 g) Fiskeline (8/10 kg). Husk stor 
madpakke, drikkevarer, en smule lommepenge og 
fornuftigt tøj, vi sejler også i regnvejr  
(se www.dmi.dk).

OBS: Du skal være mellem 10 - 16 år for at kunne 
deltage i aktiviteten. 

Dato: Onsdag d. 6. juli  - 2022

Mødetidspunkt og sted: Afgang: Kl. 08:30  
fra Rødovre Rådhus v/Gunnekær. 
Hjemkomst: kl. ca. 16:30
Rødovre Rådhus v/Gunnekær. 
Arrangør: Milestedets Ungdomshus.
15 pladser Pris: 50 kr. 
Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommerferieaktiviteter
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CAMP ADVENTURE  
På denne tur kan du komme både en tur op i det 45 
meter høje timeglasformede udsigtstårn, via den 
650 meter snoet indvendige rampe, samt klatre 
rundt i Danmarks største klatrepark. Der er 10 
forskellige klatrebaner, med over 150 forhindringer, 
samt Danmarks længste svævebane på knap  
½ km – tør du prøve? Camp Adventure benytter et 
magnetsikkerhedssystem, der sikre, at klatrende 
gæster er fastspændt fra de starter på en klatre-
bane til de igen sætter fødderne i skovbunden, så 
du kan sikkert tage med på denne tur.

DU SKAL: Huske praktisk tøj, gummisko, en  
madpakke/drikkevarer og lidt lommepenge til en is.
 
OBS: Du skal være mellem 10 – 14 år for at deltage i 
denne aktivitet.

Dato: Onsdag d. 3. august - 2022

Mødetidspunkt og sted: Afgang: Kl. 08:30  
Milestedets Ungdomshus (Skolegården) Nørrekær 8
Hjemkomst: Mellem Kl. 15:30 - 16:00  
Milestedets Ungdomshus (Skolegården) Nørrekær 8 
Arrangør: Milestedets Ungdomshus 
v/Mugge Harck Lauridsen.
15 pladser. 
Pris: 50 kr 
Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommerferieaktiviteter. 

DANS/STREET  
Er du klar til at lære at danse Street blandet med 
lidt Hip Hop på kun tre dage? Træningen kommer 
til at bestå af  sjov, fysisk træning og selvfølgelig en 
masse dans, så det bliver umuligt ikke at få sved på 
panden i løbet af  de tre dage! Du kommer til at lære 
en fed koreografi til god musik, du lærer også selv at 
arbejde med at sammensætte trin og sætte dit eget 
præg på dansen! Skynd dig at tilmelde dig denne 
sjove og inspirerende aktivitet. 

OBS: Du skal være fyldt 10 år for at kunne deltage.

Dato: Onsdag d. 3. august til fredag d. 5. august - 2022 

Mødetidspunkt og sted: Kl. 12:00 - 14:00 
Milestedets Ungdomshus, Nørrekær 8 
Tilmelding: Telefonisk henvendelse til  
Mugge Harck Lauridsen Tlf.: 36 37 84 20 / 20 29 49 
96/ 60 25 85 68
Arrangør: Milestedets Ungdomshus  
v/ Mugge Harck Lauridsen. 
Pris: GRATIS

E - SPORT
Vil du være med til nogle fede timer i E-Sportens 
tegn, så skal du deltage på denne aktivitet i Mileste-
dets Ungdomshus. E-sport er kommet for at blive og 
er inde i en eksplosiv udvikling. Det er for både ca-
sual spillere, såvel som Gamere på højere niveauer. 

Dato: Mandag eller onsdag uge 26, 27 eller 31  - 2022 

Mødetidspunkt og sted: Kl. 12:00 – 16:00 
Milestedets Ungdomshus, Nørrekær 8
Tilmelding: Telefonisk henvendelse til  
Mugge Harck Lauridsen Tlf.: 36 37 84 20 / 20 29 49 96
Arrangør: Milestedets Ungdomshus   
Pris: GRATIS
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HESTESJOV
Igen i år får du muligheden for at tilbringe en uge af  
sommerferien på ryggen af søde ponyer, sammen med 
andre hesteglade unge i Milestedets Ungdomshus. Så 
har du lyst til at få masser af  sol og frisk luft, samt 
møde andre søde unge? Mener du, at du har en 
”dressurrytter” gemt i maven? Så skal du tilmelde 
dig hestesjov. Klik på tilmeld og rid med.  
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte: Maria Ramsdahl 
på tlf.: 60 53 23 33 - Vi glæder os til at se dig. 

OBS: Du skal være mellem 10 - 14 år for at kunne  
deltage i denne aktivitet. Husk praktisk tøj og  
sko/gummistøvler.

Dato: Mandag - fredag d. 27. juni - d. 1. juli - 2022
 (uge 26) 
 Mandag - fredag d. 4. juli - d. 8. juli - 2022 
 (uge 27) 

Mødetidspunkt og sted: Kl. 09:00 - 15:00 
Milestedets Ungdomshus, Nørrekær 8
Arrangør: Milestedets Ungdomshus  
v/ Mugge Harck Lauridsen
14 pladser. Pris: Kr. 200 pr. uge  
inkl. morgenmad og frokost.
Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommerferieaktiviteter

KNALLERTCROSS
Har du også benzin i blodet og kan lide olie på 
kinderne? Så skal du prøve en tur på en knallert-
crosser. Vestvoldens Ungdomsklub har masser af  
maskiner du kan prøve. Her får du instruktion om, 
hvordan du betjener ”maskinen” og hvordan du 
kommer sikkert igennem banen, der er fyldt med 
sjove bakker. Hvis du vil køre, skal du have følgende 
påklædning på: Lange bukser samt bluse med lange 
ærmer. Styrthjelm og skulderpanser låner vi dig. 

OBS: Husk sygesikringsbevis. Du skal være  
min. 11 år for at deltage i denne aktivitet.  

Dato: Tirsdag og torsdag uge: 27, 28 og 29 - 2022

Mødetidspunkt og sted: Fra kl. 13:00 – 16:00 
Jyllingevej 320, 2610 Rødovre
Pris: 10 kr. pr. tur - Du betaler ved fremmøde. 
Arrangør: Vestvoldens Ungdomsklub 
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KREATIVT VÆRKSTED
I kreativt værksted laver vi mange spændende og
forskellige ting og sager. Vi laver armbånd i perler,
fødselsdagskort, papirklip og mange andre
ting. Er der noget andet du gerne vil prøve, så kom
frem med det og vi finder ud af  det sammen. Som
du måske ved, så er det kun fantasien der sætter
grænser. Du tilmelder dig for en enkelt dag af   
gangen. Vi arbejder kun med giftfrie materialer!

Dato: Tirsdag eller torsdag uge: 26,30 eller 31 - 2022

Tidspunkt og sted: kl. 12:00 – 15:00
Milestedets Ungdomshus, Nørrekær 8
Tilmelding: Telefonisk henvendelse til
Mugge Harck Lauridsen
Tlf.: 36 37 84 20 / 20 29 49 96
Arrangør: Milestedets Ungdomshus. Pris: GRATIS

OPTIMISTJOLLE SEJLADS
Hader du også bare, når de andre styrer? I Rødovre  
Optimistjolle Klub, kan du gratis lære at styre en båd 
med sejl, lære at vende en båd, som er kæntret.  
Vi sejler også lange ture ved Københavns havn. 

OBS: For at deltage i optimistjolle-sejlads skal du 
være fyldt 10 år samt kunne svømme minimum 250 
meter. Læs forsikringsregler på side 2 i denne  
brochure.
PGA. VIND OG VEJR SKAL DU OGSÅ RINGE PÅ  
DAGEN, FOR AT HØRE OM VI TAGER AFSTED.

Dato: Tirsdag og torsdag uge: 26, 27, 28, 30  
 eller 31 - 2022

Mødetidspunkt og sted: Kl. 10:00 
Milestedets Ungdomshus, Nørrekær 8
Hjemkomst: Kl. 16:00  
Milestedets Ungdomshus, Nørrekær 8
Tilmelding: Telefonisk henvendelse til 
Mugge Harck Lauridsen  
Tlf.: 36 37 84 20 / 20 29 49 96 
Arrangør: Milestedets Ungdomshus. 
Pris: GRATIS

PANNA FODBOLD
Kom glad i dine asfaltsko! – It´s all about passion. 
Panna fodbold er en form for street soccer, hvor 
teknikken er i højsæde. Her spiller man 1 mod 1 på 
en ottekantet bane, med bander hele vejen rundt. 
Har du lyst til at være med, så ring og tilmeld dig! 
”come as you are.”  
 
OBS: Aldersgruppen er: 10 – 16 år 

Dato: Mandag d. 25. juli - 2022
 Mandag d. 1. august - 2022
Mødetidspunkt og sted: Kl. 14:00 – 16:00 
Milestedets Ungdomshus, Nørrekær 8
Tilmelding: Telefonisk henvendelse til  
Mugge Harck Lauridsen   
Tlf.: 36 37 84 20 / 20 29 49 96 
Pris: GRATIS
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SKATE- OG RULLESKØJTERAMPE
Gør Tony Hawk kunsten efter! Vi har halvpipes,  
flyout, banks, slidebars, speedbumps og mulighed 
for et stort hockeyareal. Vi er på Facebook - for 
mere info.

OBS: Ophold i hallen er på eget ansvar.  
Kører du på løbehjul - skal du bruge hjelm. 

Tilmelding: I skal være mellem 5 og op til 25 der skal 
ud og rulle, for i kan ringe og bestille tid på
tlf.: 36 37 84 20 eller 20 29 49 96 - vær opmærksom 
på at dette tilbud kun er for borgere i Kommunen.

Multihallen, Tæbyvej 3
Arrangør: Multihallen v/ Mugge Harck Lauridsen
Pris: GRATIS 

PARKOUR
Kender du parkour? Og har du set vores fede  
parkourbane? Parkour er en bevægelseskunst og 
efter James Bond filmen ”Casino Royale,” hvor 
starten er baseret på Parkour, er det blevet et 
kæmpe hit i hele verdenen blandt unge mennesker. 
I parkour handler det om at komme fra punkt A til B 
på den hurtigste, mest effektive og flotteste måde. 
Ved hjælp af  din krop og kreativitet, forsøger vi at 
bruge omgivelserne på mange forskellige måder. Du 
kommer til at træne udendørs, på vores fede park-
ourbane. Efter en grundig introduktion til Parkour, vil 
du selv kunne gå ud i byen og opleve omgivelserne 
på en helt ny måde.  

Dato: Tirsdag d. 5. juli og torsdag d. 7. juli - 2022

Mødetidspunkt og sted: Kl. 12:00 - 16:00 
Milestedets Ungdomshus, Nørrekær 8
Tilmelding: Telefonisk henvendelse til  
Mugge Harck Lauridsen  
Tlf.: 36 37 84 20 / 20 29 49 96/ 60 25 85 68  
14 pladser. Pris: GRATIS

OBS: Husk sportstøj, kondisko og drikkedunk.  
Du skal være fyldt 10 år for at kunne deltage.
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LAV DIN EGEN FASTFOOD
Elsker du fastfood, men siger mor og far ofte ”nej”? 
Så kom med i køkkenet og lær hvordan du selv kan 
lave nogle af  dine yndlingsretter. Vi skal forbi det 
amerikansk køkken og lave sliders med fritter, en tur 
til Mexico med tortillas og krydrede nuggets og til 
sidst en kulinarisk rundrejse i Asien hvor vi skal spise 
nudelretter og sushi. 
Vi laver retterne i fællesskab, så den eneste forud-
sætning for at være med er, at du kan lide at lave mad 
og gerne vil tilbringe nogle sjove dage i køkkenet 
sammen med andre. 

OBS: Bemærk at man melder sig til alle 3 dage. 
Aldersgruppe: 9 – 14 år og Husk drikkevarer.
 
Dato: Tirsdag d. 6. juli – torsdag d. 8. juli - 2022 
 (alle dage)
Mødetidspunkt og sted: Alle dage kl. 10:00 – 14:00
Valhøj skole, skolekøkkenet
Arrangør: Rødovre Kommune
Antal pladser: 12
Pris: 50 kr. 

Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommerferieaktiviteter

BAGE KAGE BALLADE 
Her er bage dagene, hvor du afprøver dine kræfter i 
bagekunstens verden, sammen med Pernille  
Stigsgaard Morthensen. 
Måske du kører rundt i de samme kager derhjemme, 
og virkelig trænger til at løfte din bage færdigheder 
til nye højder -den samme muffins hver gang og den 
samme chokoladekage, det skal vi have lavet om på. 
Igennem de to dage arbejder du med forskellige bag-
eteknikker: Rørt dej, pisket dej, opbagt dej, mørdej 
og gærdej. 
Derudover skal vi selvfølgelig også få det til at se 
godt ud. Så vi skal lave forskelligt pynt, der ikke er 
svært, men ligner en million. Til slut vil du høre noget 
om smag og sammensætning, råvarer og teori.
Vel mødt til bageballade! Bemærk at man melder sig 
for begge dage.   

OBS:Husk madpakke og drikkevarer 
 
Bage Kage Ballade for de 9 – 11 årige 
Dato: Mandag d.18. juli - tirsdag d. 19. juli - 2022 
(begge dage) Kl .09:00 - 13:00 
 
Bage Kage Ballade for de 12 – 14 årige 
Dato: Mandag d. 18. juli - tirsdag d. 19. juli - 2022 
(begge dage) Kl. 13:15 - 17:00

Mødetidspunkt og sted: Rødovre skole,  
skolekøkkenet
Arrangør: Rødovre Kommune
Antal pladser: 12 
Pris: 50 kr. 

Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommeraktiviteter/

8



1. A

9

LIVEROLLESPIL FOR BEGYNDERE – WORKSHOPS                
Vild med eventyr og rollespil?  – så er det her du skal 
være med. 
  
VÅBEN-WORKSHOP:  
Her lærer du at lave sikre og bløde våben til rollespil. 
Lær alle sikkerhedskravene og få fif  til hvordan du 
laver et godt og holdbart våben. Vi arbejder med 
bambus, liggeunderlag og gaffatape og lærer dig at 
bruge en hobbykniv på en nem og sikker måde.  

REGLER & ROLLER :  
Vi bruger en hel dag til at gennemgå spillereglerne.  
Her viser vi seje videoer om rollespil, billeder af  
racer og klasser og gennemgår via øvelser og 
skuespil alle spilleregler. Alt lige fra kamp til brug af  
lommetyveri, bonk-køller, gifte og magiske låse. Det 
er også i denne workshop at du, på et skema, skal 
opbygge din egen rolle, vælge dine evner og finde 
på dit navn og din baggrundshistorie til rollen.  

RIDDER - TRÆNING SAMT STUNT & DRAMA: 
I forbindelse med vores Regler & Roller workshop 
skal du også lærer at kæmpe godt og ikke mindst 
sikkert med dit rollespilssværd. Du vil også skulle 
igennem en del drama-øvelser og trænes i stunt-
teknikker.

TRÆNINGS - ROLLESPIL: 
Den sidste dag laver vi rigtigt liverollespil, hvor du 
skal spille den rolle du selv har skabt, og her skal du 
bruge alle spillereglerne i spillet. (Det er ikke kun 
kamp!!)  Her skal du have kostume på, (vi har kos-
tumer med til alle) du skal sminkes, og skal du spille 
elvere, får du sat spidse elverøre på. Under hele 
spillet skal du spille din rolle så godt du kan, og du 
og dit hold får en eller flere missioner i spillet som I 
skal løse.

VIGTIGT INFO:
Det er vigtigt at understrege at vi ikke laver udstyr til 
deltagerne, men at deltagerne lære at lave udstyret 
selv. De lærer at lave udstyret korrekt og på en sik-
ker og ordentlig måde, og samtidig lære de om de 
sikkerhedsregler der er i rollespil.

OBS: Du skal være mellem 7 – 14 år for at deltage i 
denne aktivitet. Husk praktisk tøj, gode sko og en 
madpakke og drikkevarer.

Dato: Onsdag d. 13. juli til fredag d. 15. juli - 2022  

Mødetidspunkt og sted: kl. 10:00 – 15:00  
Rødovregaard 
Arrangør: Eventyrridderne og Rødovre kommune 
Antal pladser: 20  
Pris: 100 kr. for alle 3 dage

Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommerferieaktiviteter

FERIEFJER 
Har du lyst til at prøve kræfter med badminton? Så 
er der mulighed for 3 dage med massere af  leg og 
aktivitet med eller uden ketcher og fjerbold. Ketcher 
kan lånes.

OBS: Du skal være mellem 8 – 14 år for at deltage i 
denne aktivitet. Husk indendørs sko, en madpakke 
og drikkevarer. 

Dato: Mandag d. 1. august - onsdag d. 3. august - 2022
Mødetidspunkt og sted: kl. 10:00 – 14:00
Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425.
Pris: 100 kr. 
Arrangør: Rødovre Badminton Club
Antal pladser: 20 
Pris: 100 kr. 

Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommerferieaktiviteter
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SOMMERCAMP: FREESTYLE HIP HOP DANS
Velkommen til en uge med god energi, dans og hi-
phop. Vi skal undersøge og snakke om, hvor hiphop-
kulturen kommer fra, og hvordan vi kan fortælle 
vores egen historie med vores kroppe, mens vi 
forholder os rytmisk til hiphopmusik. Fokuset er 
freestyle og vi skal derfor lære dansetrin, som vi kan 
lege med på forskellig vis til musikken. Vi får sved på 
panden, bliver dygtigere til at danse og får en masse 
ny viden om hiphop, men vigtigst af  alt: så får vi det 
virkelig sjovt sammen! 
Emma Bondo er danser inden for hiphop danses-
tilen, og har erfaring inden for undervisning af  børn 
og unge samt at lave show, battle og optræde.  

OBS: Husk madpakke/drikkevarer.  
Aldersgruppe: 9 – 14 år

Dato: Mandag d. 1. august – torsdag d. 4. august  
 2022 (alle dage) 

Mødetidspunkt og sted:  
Mandag – onsdag kl. 10:00 – 15:00 
torsdag kl. 12:00 - 17:00
Rødovregård, Kirkesvinget 1 
Arrangør: Rødovre Kommune
Antal pladser: 40 
Pris: 150 kr
Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets
ungdomshus/sommerferieaktiviteter

SOMMERCAMP!! 
Den sidste uge i skolernes sommerferie forvandles Rødovregård til en sommercamp for dig og andre 9-14 
årige. Har du lyst til at møde andre, arbejde sammen med professionelle kunstnere og arbejde seriøst på 
den sjove måde? Så er sommercampen lige noget for dig! Alle kan være med – du skal bare have lysten. I år 
kan du vælge mellem Upcycling Klubben, Teater eller Dans.

SOMMERCAMP: UPCYCLING KLUBBEN

Designer og scenograf  Eva Wendelboe Kuczynski 
guider workshoppen Upcycling Klubben som han-
dler om at skabe nyt af  gammelt. Det er ikke kun 
for at passe på miljøet at vi upcycler, det er også 
kreativt og sjovt. I Upcycling Klubben får du inspira-
tion og hjælp til at lave din egen upcyclede tøjkollek-
tion eller et hacket legeunivers for genbrugte tøjdyr. 
Du vælger dermed selv om du vil upcycle tøj eller 
lege med at skabe et legeunivers til dig selv eller 
som en gave. Når du tilmelder dig workshoppen skal 
du vælge det ene eller det andet spor, så skriv Tøj 
eller Tøjdyr på din tilmelding. Under workshoppen 
kigger vi med hos hinanden og får gode ideer på 
tværs af  sporene. 
Du kommer hjem med et nyt syn på din stil og gard-
erobe og et nyt sæt 100% upcyclet tøj. Eller du har 

et hacket tøjdyr og alverdens udstyr af  genbrugte 
materialer med hjem. 

OBS: Husk madpakke/drikkevarer.  
Aldersgruppe: 9 – 14 år

Dato: Mandag d. 1. august – torsdag d. 4. august - 2022 
 (alle dage)
Mødetidspunkt og sted: 
Mandag – onsdag kl. 10:00 – 15:00  
Torsdag kl. 12:00 - 17:00
Rødovregård, Kirkesvinget 1 
Arrangør: Rødovre Kommune 
Antal pladser: 12 
Pris: 150 kr. 
Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-
ungdomshus/sommerferieaktiviteter
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SOMMERCAMP: TEATER

På teaterholdet kommer du til at opleve drama un-
dervisning. Du vil få et indblik i hvordan man spiller 
skuespil, og hvordan det er at spille teater. Vi kom-
mer til at lære nogle dramaøvelser, og stå på scenen 
om fredagen til en forældrevisning med kostumer. 
I løbet af  ugen vil du være med til at øve på en lille 

forestilling og lære nogle nye mennesker af  kende. 
Måske en ny ven?  
Alle er med til at udvikle forestillingen, og herefter 
øver vi den så den bliver super god at vise den sid-
ste dag.

OBS: Husk madpakke/drikkevarer.  
Aldersgruppe: 9 – 14 år

Dato: Mandag d. 1. august – torsdag d. 4. august  
 2022 (alle dage)
Mødetidspunkt og sted: 
Mandag – onsdag kl. 10:00 – 15:00
Torsdag kl. 12:00 - 17:00
Sted:Rødovregård, Kirkesvinget 1
Arrangør: Rødovre Kommune
Antal pladser: 12 
Pris: 150 kr. 

Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommerferieaktiviteter

STORE CYKELDAG
Store Cykeldag afholdes søndag den 19. juni 2022, 
med afgang fra Rødovre Rådhusplads kl. 10.00. 
 
Ruten og besøgssteder vil blive lagt på rk.dk, ultimo 
maj 2022.

CYKELUDFORDRINGSBANEN
Du skal holde tungen lige i munden, hvis du skal 
komme først igennem cykelbanen ved Ejbylejren. 
Den flotte bane på Rødovres voldside sætter både 
din kondition og dine cykelfærdigheder på en skarp 
prøve. Her er både pumptracks og tabletop-hop med 
stor variation i højderne. Her er noget for alle! Du får 
simpelthen ikke smukkere omgivelser at cykle rundt i. 

Åbent alle dage i sommerferien - 2022  
Pris: GRATIS

Aktiviteten kræver ingen tilmelding.
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TENNISSKOLE

Går du og drømmer om at blive Caroline Wosniacki’s 
afløser eller en anden dygtig tennisspiller, så har du 
chancen nu, når Rødovre Tennisklub afholder  

TENNISSKOLE i skolesommerferien. Du vil bl.a. 
lære forskellige teknikker og at serve korrekt. Der 
bliver nok rift om pladserne, så tøv ikke med  
tilmeldingen.
 
OBS: Du skal være mellem 7 – 16 år for at deltage i 
denne aktivitet. Aldersgrupperne deles ind i 7 – 10 
årige og 11 – 16 årige. Du må ikke i forvejen spille 
tennis i Rødovre Tennisklub. 
Husk gummisko, en madpakke og drikkevarer.

Dato: Mandag d. 27. juni – torsdag d. 30. juni - 2022 
 
Mødetidspunkt og sted: kl. 10:00 - 13:00  
Rødovre Tennisanlæg, Rødovre Parkvej 475.
Arrangør:  Rødovre Tennisklub
Antal pladser: 10  
Pris: 200 kr.  

Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommeraktiviteter/

FLOORBALL 

Har du lyst til at prøve at spille floorball, så har du 
muligheden for det her. I floorball spilles der med 
stav og den lille hvide bold med 26 huller. Floorball 
er en holdsport i hockeyfamilien med 5 markspillere 
og en målmand på hvert hold. På denne floorball 

”Camp” vil floorball være den primære sport, men 
der vil også være tid til andre sportsgrene, samt evt. 
udendørsaktiviteter. Der vil være fokus på leg og på 
at det skal være sjovt at spille.

OBS: Du skal være mellem 6 – 15 år. Husk Indendørs 
sko, tøj du kan bevæge dig i, tøj til udendørs brug, 
madpakke og drikkedunk. 

Dato: Mandag d. 27. juni - 2022 
 Mandag d. 4. juli -  2022 

Mødetidspunkt og sted: kl. 10:00 – 14:00 
Rødovrehallen, hal 1 - 3
Arrangør: Rødovre Floorball Club
Antal pladser: 100 
Pris: Gratis

Tilmelding: Gitte.rfc@gmail.com
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SOMMER TENNIS CAMP  
- For dig med særlige behov

Specialsport.dk arrangerer Sommer Tennis Camp. 
På campen skal vi lave lidt opvarmningsøvelser,  
tennistræning og en lille skumboldturnering. Tjek 
gerne vores hjemmeside, specialsport.dk - der kan 
du også se alle de andre ting du kan deltage i, efter 
sommerferien.

Aldersgruppe: 8 – 16 år.

Dato: Mandag d 4. juli og tirsdag d. 5. juli  - 2022  
kl .09:00 – 12:00

Mødetidspunkt og sted: Rødovre Tennisanlæg,  
Rødovre Parkvej 475, 2610 Rødovre

OBS: Praktiske oplysninger: Praktisk tøj og sko
Du vil få en sandwich og lidt at drikke.

Arrangør: Specialsport.dk 
Antal pladser: 20 
Pris: 50 kr. for begge dage.

Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommeraktiviteter/
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VANDSJOV
Vil du prøve kræfter med den ultimative form for 
vandsport? Så er muligheden her. Vi har “Banan”, 
Vandski og Wakeboard, som vi trækker efter båd. 
Vi sejler i hurtig speedbåd med det nyeste udstyr 
indenfor vandsport. 

OBS: Se forsikringsregler på side 2 i denne  
brochurer! For at deltage i ”Vandsjov” skal du være 
fyldt 12 år og kunne svømme minimum 250 meter.

PGA. VIND OG VEJR SKAL DU OGSÅ RINGE PÅ  
DAGEN, FOR AT HØRE OM VI TAGER AFSTED. 
Tilmelding: pr. telefon til Mugge Harck Lauridsen 
tlf.: 36 37 84 20 / 20 29 49 96

Dato: Tirs- og torsdag i uge 26, 27, 28, 30 & 31 - 2022 

Mødetidspunkt og sted: Afgang: kl. 10:00 
Milestedets Ungdomshus, Nørrekær 8 
Hjemkomst: Ca.kl.16:00
Milestedets Ungdomshus, Nørrekær 8
Arrangør: Milestedets Undomshus 
v/ Mugge Harck Lauridsen

WINDSURFING
Mærk vinden tage fat i sejlet mens du balancerer på 
brættet. Kom og lær at windsurfe. 

OBS: Se forsikringsregler på side 2 i denne  
brochurer! For at deltage i ”Windsurfing” skal du 
være fyldt 12 år og kunne svømme minimum 250 
meter.

PGA. VIND OG VEJR SKAL DU OGSÅ PÅ DAGEN 
RINGE, FOR AT HØRE OM VI TAGER AFSTED.  
Tilmelding: pr. telefon til Mugge Harck Lauridsen 
tlf.: 36 37 84 20 / 20 29 49 96

Dato: Tirs- og torsdag i uge 26, 27, 28, 30 & 31 - 2022 

Mødetidspunkt og sted: kl. 10:00 
Milestedets Ungdomshus, Nørrekær 8
Hjemkomst: ca. Kl.16:00 
Milestedets Ungdomshus Nørrekær 8
Arrangør: Milestedets Ungdomshus  
v/ Mugge Harck Lauridsen

SOMMERCAMP I KIDSVOLLEY   
Har du lyst til at prøve seje smash og vilde red-
ninger, så kom og vær med når Kidsvolley får sved 
på panden i Rødovrehallen. Aktiviteten er for børn 
mellem 6 – 12 år og alle kan være med, da spillet 
deles op i niveauer. Har du nogle spørgsmål så kan 
du kontakte Karin Madsen, tlf.nr. 28 91 18 24 eller 
mail: karin@finner.dk, alternativt kan Lars Vallentin 
kontaktes på tlf.nr. 21 24 88 79.

OBS:Husk madpakke og drikkevarer
Aldersgruppe: Du skal være mellem 6 – 13 år for at 
deltage i denne aktivitet.

Dato: Mandag d. 1. august – onsdag d. 3. august - 2022 

Mødetidspunkt og sted: kl. 09:00 – 13:00
Rødovrehallen, hal 1
Arrangør: Rødovre Statsskoles Volleyball Klub
Antal pladser: 30 
Pris: Gratis – Husk at tilmelde dig!

Tilmelding:
På e-mail: karin@finner.dk  
(Rødovre Statsskoles Volleyball Klub)



14

GYMCAMPS 2022   
Kom og leg med på årets fedeste GymCamp i som-
merferien. Du kan enten tilmelde dig i uge 26, 28, 
29, 30 eller 31 (mandag – onsdag). Alle kan være 
med uanset niveau og det bliver SJOVT. Du kom-
mer til at prøve kræfter med både rytme- og spring-
gymnastik. Den sidste dag slutter vi af  med en lille 
opvisning, hvor du kan vise din familie, hvad du har 
lært. Vi glæder os til nogle sjove dage med DIG!

OBS: Du skal være mellem 6 – 14 år 
Husk Praktisk tøj/sportstøj

Dato: Mandag - onsdag
 Uge 26, 28, 29, 30 eller 31  

Mødetidspunkt og sted: kl. 09:00 - 14:00
Rødovrehallen, hal 4
Arrangør: Rødovre og Omegns Gymnastikforening
400 kr. pr. uge (mandag – onsdag) – incl.1 T-shirts
Antal pladser: 50 deltagere pr. uge

Tilmelding: https://www.rog.dk

MineCraft Camp  

Kom med når vi bygger den fedeste verden sammen. 
Om du er helt ny til spillet, eller har prøvet det tusind 
gange før, så prøver vi sammen at skabe en fantasi-
fuld verden på vores egen server. Det her er aktiv-
iteten for dig, der vil være kreativ med andre.

Aldersgruppe: Du skal være mellem 7 - 12 år. 
 

 
 

Dato: Mandag d. 18. juli – fredag d. 22. juli - 2022  
kl. 10.00 – 14.00

Mødetidspunkt og sted: Rødovre Gamings lokaler 
i Rødovre Centrum, - ved udgangen til p-kælderen 
(ved Føtex)

Pris: Gratis
Arrangør: Rødovre Gaming
Antal pladser: 24

Tilmelding:
kontakt@rg2610.dk  (Rødovre Gaming)
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SKATTEJAGT RUNDT I RØDOVRE 
Skattejagt ”Rundt i Rødovre” 
er en god anledning til at gå 
på opdagelse i dit lokalom-
råde hen over sommeren og 
samtidig være med i konkur-
rencen om blandt andet en 
tur i Tivoli for hele familien.

I 2022 vil du kunne støde på 
hele 5 ruter, hvor du kom-
mer forbi dejlige legeplad-

ser, reakreative områder, lokalhistorie og møder de 
kultur- og fritidstilbud, som Rødovre er så rig på.
Skattekortene kan hentes på Bibliotekerne,  
Borgerservice og på Heerup Museum eller  
downloades fra rk.dk - https://www.rk.dk/oplevroe-
dovre/store-events/tag-paa-skattejagt-i-roedovre/, 
fra den 1. juni 2022. Kortene skal du bruge til at 
finde posterne på de forskellige ruter. Ved hver post 
skal du svare på et spørgsmål og udfylde  
”tipskuponen” i folderen, det er også muligt at  
deltage via den digitale løsning.

De 5 ruter du kan tage ud på er: 

• Vestvoldsruten – En cykelrute om Rødovres   
 lokalhistoriske spor.
• Islevruten – En rute der handler om  

 tegne universet.
• Valhøjruten – En rute der handler om  

 almene spørgsmål.
• Kærruten – En ”legepladsrute” der handler  

 om børnelitteratur
• Heerupruten – En cykelrute der handler om  

 Heerups historie og kunst.

Dato: Onsdag d. 1. juni - d. 31 august -  2022 

Hent skattekortet her: https://www.rk.dk/oplevroe-
dovre/store-events/tag-paa-skattejagt-i-roedovre/

KREATIVT VÆRKSTED – GENBRUG AF TØJ   
Har du lyst til at prøve at sy din egen bluse, toilet-
taske, pung eller et flot net, af  genbrugstøj, så skal 
du tilmelde dig denne aktivitet. Vi besøger den lo-
kale genbrugsbutik og finder en skjorte, dækkeser-
viet eller andet vi kan bruge, til lige det du har lyst til 
at lave. Du er også velkommen til selv at medbringe 
noget gammelt tøj, måske din mors eller fars gamle 
skjorte og så bruger vi det som materiale.

Aldersgruppe: 
Du skal være mellem 10 - 15 år.

 

Dato: Tirsdag d. 5. og onsdag d. 6. juli - 2022 

Mødetidspunt og sted: 10:00 – 15:00  
Milestedets Ungdomshus, Nørrekær 8.
Pris: Gratis
Praktiske oplysninger: Husk madpakke
Arrangør: Sarah E. Førgaard og Dorthe Larsen
Antal pladser: 12

Tilmelding: https://www.rk.dk/milestedets-ung-
domshus/sommerferieaktiviteter



SOMMERFERIEBOGEN 
2022 RØDOVRE KOMMUNE
Masser af  spændende oplevelser - tag med!

Skt. Hans
Torsdag 23. juni kl. 17.00-21.30
på Rådhusplænen i Rødovre

kl. 17.00 
kl. 18.30
kl. 19.00

kl. 19.30
kl. 20.00
kl. 20.10
kl. 20.30
kl. 21.30

Mad/drikkeboder og børneaktiviteterne åbner.                                
Streetdance - Milestedets Ungdomshus
Børneunderholdning – Show med ”Heino Fikser Alt” fra bl.a. 
DR Ramasjang. 
Musik ved The Orchestra fra Rødovre Musikskole
Båltale ved Borgmester Britt Jensen og bålet tændes
Fællessange med Børnekoret fra Rødovre Korskole                 
Hyggemusik - mest for voksne
Boderne lukker

Børneaktiviteter fra kl. 17.00-20.00.  
Snobrød, oppustelig fodboldbane, hoppeborg, ponyridning (kl. 17 – 18),  
maskemaling (kl. 17 – 19). 
Der kan købes mad, øl, vand, kaffe, kage m.m. fra boderne.
Det er muligt selv at grille medbragt mad.


